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Uppföljningar av datortek och kommunernas an-
svar för arbetslösa ungdomar upp till 20 år 
Kommunförbundet har genomfört två uppföljningsundersökningar. Den ena 
gäller verksamheten med datortek och den andra kommunernas ansvar för 
arbetslösa ungdomar upp till 20 år. Enkäter har i februari tillställts ett urval 
av 82 kommuner. Vid tidpunkten för enkäternas sammanställning i april 
hade mer än nittio procent av de tillfrågade kommunerna svarat. 

Av svaren framgår att det stora flertalet kommuner anser sig ha ett gott sam-
arbetsklimat och täta kontakter med arbetsförmedlingen men att förmed-
lingarna är allt för bundna av centrala riktlinjer. Nästan alla kommuner upp-
lever att både ungdomsansvaret och datorteksverksamheten fungerar bra 
eller mycket bra.  

Flertalet kommuner är positiva till att fortsätta ta ett samlat ansvar för de 
arbetslösa ungdomarna. Beträffande förhandlingsordningen med länsarbets-
nämnderna om ekonomisk ersättning för det kommunala ansvaret är endast 
ett fåtal kommuner nöjda. 

Rapporter från de båda undersökningarna bifogas. 

Resultaten kan bl. a tjäna som ett underlag vid regeringens pågående propo-
sitionsarbete med anledning av arbetsmarknadspolitiska kommitténs betän-
kande. Kommunförbundet avser under hösten 1996 att genomföra ytterligare 
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undersökningar som inriktar sig på effekter och resultat av de kommunala 
insatserna med datortek och ansvaret för ungdomarna. Frågor med anled-
ning av detta cirkulär kan ställas till Mats Söderberg, sektionen för skola och 
barnomsorg tfn 08-772 46 38, fax 08-772 47 17 eller Håkan Hellstrand, 
finanssektionen tfn 08-772 41 89, fax 08-772 42 87. 
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